
Feestkledij te koop voor een 

communie- of lentefeest 

 

Elk kind moet er fantastisch uitzien 

op zijn of haar feestdag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kledij is nieuw en kan naar eigen smaak volledig samengesteld worden. 

Wie niet tijdens de openingsuren aanwezig kan zijn, kan contact opnemen 

met Ghie Ceule, via  het nummer 0477 75 26 40 om een afspraak te maken. 

Gezinnen die een UiTPAS met kansentarief hebben of recht hebben op een 

verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit, kunnen hiervoor een extra 

financiële tussenkomst aanvragen via hun maatschappelijke werker. 

Meer info:  Eddy De Pauw, 0499 83 33 43, eddy.de.pauw@outlook.com 

 

Je kan meerdere foto’s bekijken op de volgende website: 

https://armoedebestrijdeninaalst.com/op-zoek-naar-feestkledij-van-je-kind/ 

Goedewil vzw 
Dr. De Moorstraat 104 

9300 Aalst 

0477 / 75 26 40 

vzwgoedewil@gmail.com 

Openingsuren: 

elke dinsdag van 9u tot 15u 

elke 1e zaterdag van de maand 

van 9u tot 15u 

https://armoedebestrijdeninaalst.com/op-zoek-naar-feestkledij-van-je-kind/
mailto:vzwgoedewil@gmail.com
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